1.a osztály
Tanszerlista
2021-2022.
Tisztelt Szülők! Összeállítotam azt a tanszerlistát, ami szeptemberre szükséges lenne az év
kezdéséhez. Füzeteket ne vegyenek, mert a XXIII. kerületi Önkormányzattól megkapja
minden gyerek! Csak egy Üzenő füzetre lesz szükség, az első tanítási napra, amit
szíveskedjenek beszerezni, ez egy 14-32 füzet legyen!
Tolltartó
Legyen benne: 4-5 db kihegyezett 2B vagy HB-s grafitceruza; 2db kék-piros végű vastag
postairon ; 1-1db vékony piros, kék és zöld ceruza; kb 16 cm hosszú műanyag vonalzó;
radír;1db tartályos ceruzahegyező vékonyt és vastagot is tudjon hegyezni; 12 színű
színesceruza-legyen benne fehér; Mindenbe legyen a monogramja vagy az óvodai jele
beleírva!!!!
Más: Egy kispárna a székre /1-2 cm vastag szivacsból legyen/;aki nagyon alacsony, annak a
lába alá kissámli vagy IKEAs kisdobogó; kulacs, uzsonnás dobozka; textil szalvéta;1 csomag
papír szalvéta; 100db-os papír zsebkendő; 2csomag írólap
Magyar-nyelv és irodalom
4db 14 -32-es számú első osztályos vonalozású füzet
1db 27 -32-es számú négyzetrácsos füzet
2db kb 5,5cm*7cm-es üres Koronás gyufásdoboz
Ajánlott: decembertől a Gőgös Gúnár Gedeon és az Ablak Zsiráf ,a kék
Matematika
3 db 27-32-es

számú négyzetrácsos füzet

Logikai készlet hozzá egy textilből varrt zacskó, akkora amibe a gyerek keze belefér és
összehúzható
1db négyzet alakú zsebtükör kb 10*5 cm-es
2doboz piros, kék korong
3 db dobókocka
1csomag műanyag számoló pálcika
6 db

*

cm méretű üres gyufásdoboz

1-1db műanyag óra, műanyag számegyenes a számoláshoz
1.osztályos szám és jelkártya
1 db 30 cm-es vonalzó

Rajz-technika
12 színű vízfesték, amiben van fehér /a SÜNI márkát ajánlom/ Ne legyen KÍNAI!!!!!/
12 színű zsírkréta, legyen benne fehér
20 db A 4-es félfamentes rajlap; 10 db A 3-as félfamentes rajzlap
2-es,6-os és 10-es ecset, textil ecsetesrongy
1db éles, hegyes, a gyerek kezének megfelelő méretű papírvágó olló. Balkezesnek, balkezes
olló.
2csomag színes papír
1db 1m*70 cm nagyságú nejlon vagy viaszos vászon, az asztal letakarásához.
1db anya vagy apa régi pólója vagy inge
1db Tecnokolrapid és 2db Stift ragasztó
1db műanyag paletta
1-1db fehér, piros, sárga, kék és fekete tempera
Testnevelés
tornazsák, piros nadrág, fehér póló, fehértalpú torna vagy edzőcipő, fehér zokni,
Minden tankönyv, füzet nejlonnal legyen bekötve. Csak a nevét és osztályát írják rá,
nyomtatott nagybetűkkel. Pl.: DANICS KATALIN
1.A
Remélem, hogy segítségükre lesz ez a kis ,,lista”!

Kellemes pihenést és örömteli felkészülést kívánok a nyárra!
Szeptemberben találkozunk!
Francsics Tamásné-Englert Krisztina

